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Quan els telèfons
tenien cables

Imatges vives

La meva pàtria és el còmic

Còmic
Una casa
para el abuelo
Isidro Ferrer i Grassa Toro
Sins Entido. Madrid. 2006
...de ellas
Diversos autors
Edicions de Ponent. Castalla, 2006

Josep Gálvez

La capacitat d’Isidro
Ferrer de treballar
amb els signes grà-

fics, ja sigui en la il·lustració
o bé en la historieta, es ma-
nifesta amb petites i espo-
ràdiques dosis que generen
grans moments de plaer vi-

sual. Una casa para el abue-
lo és un conte per a nens, i
per a grans de mirada ober-
ta, ja que, més enllà de la
il·lustració i del text, de
Grassa Toro, Ferrer fa un
exercici amb l’espai i amb la
creativitat amb l’abstracció
senzilla i narrativa, i amb la
inserció de ninots constru-
ïts amb materials simples i
alhora suggerents. El resul-
tat és un relat càlid i lúdic
que flota sobre una atmos-
fera lleugera i imaginativa.

Més complex i irregular és el
contingut del llibre col·lec-
tiu ...de ellas, que, coordi-
nat per Felipe Hernández
Cava, recull els treballs grà-

fics de dotze autores, a més
de la impactant portada
d’Ana Juan. Algunes són
veteranes de treball histo-
rietístic persistent, com és
el cas de Laura Pérez, que a
Amelia adapta la novel·la
La balada del café triste, de
Carson Mac Cullers. La re-
lació que estableix entre els
seus dibuixos i les diferents
icones publicitàries i de la
cultura popular ens remet
a un mestissatge expressiu
i a un segon nivell de relat
que funciona mitjançant la
relació que estableixen
entre si els diferents signes
gràfics dins de la vinyeta.

L’argentina María Alco-
bre ofereix una nostàlgia

tendra i imaginativa amb
la utilització de l’espai nar-
ratiu de la pàgina. La itali-
ana Gabriella Giandelli i
l’argentina María Delia Lo-
zupone inventen atmosfe-
res blanques i oníriques.
La mexicana Cinta Bolio
practica un humor corro-
siu i progressista amb
marca pròpia. Raquel Al-
zate confirma una capaci-
tat figurativa que anuncia
grans potencialitats nar-
ratives. I la nord-america-
na Nicole Schuman ens
ofereix a Es solo cuestión
de tiempo informació i
emocions que ens apropen
a la problemàtica sobre el
càncer de mama.

Freakando
Saló Internacional del
Còmic de Barcelona
Carles Santamaria

René Pétillon no s’ho
acabava de creure.
L’autor de còmic

francès havia de participar
en una taula rodona sobre la
política dins de la vinyeta i
un dels ponents era el mi-
nistre de Justícia. “I com és
això?”, preguntava. Quan se
li va explicar que el polític di-
buixa i que és un apassionat
del còmic, Pétillon, sorprès,
va exclamar: “Aleshores jo
hauria d’exercir de minis-
tre!”. Juan Fernando López
Aguilar va visitar el Saló del
Còmic com un apassionat
de la historieta, i es parava
als estands per comentar les
virtuts dels dibuixants clàs-
sics espanyols i europeus. La
seva admiració es va traduir
en exclamacions quan a
l’espai de les exposicions va

poder contemplar els origi-
nals de dibuixants com ara
Ambrós, Ángel Pardo i
Fuentes Man.

El ministre apassionat per
la historieta es va ficar a la
butxaca els nombrosos afici-
onats que eren al recinte. I
de la butxaca de la jaqueta
en va treure els seus retola-
dors i va començar a dibui-
xar personatges com ara Za-
patero i el Capitán Trueno en

clau de campanya estatutà-
ria. L’apoteosi va arribar a la
taula rodona, en què l’histo-
riador d’humor gràfic Luis
Conde va recordar que de
més jove, quan era professor
de dret, López Aguilar havia
fet tires d’humor en un diari
de Granada. Després d’escol-
tar l’editor i dibuixant José
Luis Martín i el ninotaire
Toni Batllori, el ministre va
fer un elogi dels autors

d’humor de Bruguera, que
amb personatges com Car-
panta van reflectir la vida
quotidiana sota la dictadura.
També va dir que, si deter-
minats polítics tinguessin
més sentit de l’humor, hi
hauria menys crispació. La
seva reflexió sobre les reali-
tats nacionals va concloure
amb un “La meva pàtria és el
còmic”.
Sí, ministre.

Infantil i juvenil
Les ombres creixen
al capvespre
Henning Mankell
Traducció de Francesc Miralles
Columna. Barcelona, 2006
A partir de 15 anys

Andreu Sotorra
www.andreusotorra.com

Tornem a trobar en
aquesta novel·la el
protagonista preado-

lescent de l’autor Henning
Mankell (Estocolm, 1948),
un noi que viu amb el seu
pare en un poble petit del
nord de Suècia. El rerefons
del somni del passat mari-
ner del pare i la incògnita de
la mare que els va abando-
nar continuen de teló de
fons, com ja passava a El gos
que corria cap a un estel.

El que canvia en aquesta
segona novel·la és la dosi
d’intriga, de misteri i d’es-
tratègia amb què Mankell ri-
veteja el seu estil literari,
com un eco de la seva pro-
ducció literària més conegu-
da, la de pare del detectiu
Kurt Wallander.

En aquesta ocasió, el jove
protagonista de Mankell se
salva per pèls de morir en un
atropellament de l’autobús
del poble on habita –en una
època ambientada a la dèca-
da dels 50 que coincideix
amb la de la infància de
l’autor–. Tothom i també el

mateix accidentat acaba
pensant que és un miracle. I
qui se salva de miracle ha de
fer una bona acció.

Buscant la manera de fer
aquesta bona acció, el jove,
que encara no té dotze anys,
es posa en una sèrie d’embo-
lics per voler arreglar la vida
dels altres, uns personatges
que Mankell defineix com a
estrafolaris i que creen una
atmosfera entre surrealista i
fantàstica que no deixa de
tocar de peus a terra.

Mankell fa que el seu jove
heroi reflexioni, pensi, pren-
gui decisions, estudiï com
dur-les a la pràctica i actuï
en conseqüència. I això és el
que fa quan es disposa a apa-
rellar una dona que tothom
té per boja (Gertrud Sense
Nas) amb un dels homes del
poble (Home Formatge).

Però no totes les estratè-
gies arriben a bon port. I el
fracàs serveix per venjar-se
de qui no en té cap culpa. I la
venjança, a la vegada, per-
què la dona que ha regalat
l’amistat al jove sàpiga el que
ell ha intentat de fer per ella.

L’ambient de mitjan segle
passat té un regust de vells
temps que als lectors joves
els semblarà molt remot, de
la mateixa manera que als
lectors ara adults els sem-
blaven també remotes les
aventures de Tom Sawyer. I
és aquest món perdut, pre-
cisament, el que ara les fa
atractives.

Isha, nascuda del cor
Fina Casalderrey. Traducció de
Pau Joan Hernàndez. Il·lustracions
de Manuel Huía. Edebé. Barcelona,
2006. A partir de 12 anys
Els pares de l’Isha li expli-
quen els seus orígens a
l’Índia per mitjà d’un relat
màgic i de somni. A partir
d’aleshores Isha veu diferent
el fet que sigui una filla
adoptada.

Tocat pel foc
Jordi Cubillos. Il·lustracions de
Maria Casas. Editorial Vilatana
Vilafranca del Penedès, 2006
A partir de 6 anys
Més de trenta títols expliquen
el folklore i les tradicions ca-
talanes. En aquest cas, els dia-
bles són els protagonistes del
conte, que té un apèndix mu-
sical amb melodies.

Set contes de l’any
de la picor
Llorenç Puig. Il·lustracions d’Òscar
Julve. Editorial Meteora
Barcelona, 2006. A partir de 8 anys
Amb aquest recull l’autor va
obtenir el premi Lola Anglada
fa dos anys. L’il·lustrador va
ser guardonat per les làmines
l’any passat. Homenatge a
Verdaguer, Ruyra i Anglada.

El ministre López Aguilar al Saló del Còmic de Barcelona. TONI ALBIR / EFE

Vinyeta de Gabriella Giandelli del llibre col·lectiu ‘...de ellas’. EDICIONS DE PONENT


